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Heliga platser…
Vi har alla heliga platser som är betydelsefulla för oss, dit vi återvänder i tanke
eller i handling. Efter att ha varit präst i
Danderyds församling i snart ett år – och
fått nåden att vara med vid många begravningsgudstjänster i församlingen – kan jag
med säkerhet säga att människor här ofta
har sina heliga platser i barndomshemmet,
vid sommartorpet, på skärgårdsön…
Heliga platser ska man vara rädd om. De
är punkter som binder oss samman. De är
platser som håller ihop oss som människor,
som ger oss sammanhang och tillhörighet,
mötesplatser där vi kan få möta oss själva,
varandra och den som de modiga vågar
kalla Gud.
I Djursholm har jag fått ana en helig
plats, mitt bland alla stora villor och vackra
trädgårdar, bland människors sorger och
glädjeämnen: Kapellet. Det ser ut som ett
litet lustslott där det ligger uppe på kullen.
Ljusgult och grönt, med torn, skrymslen

och vrår. Trappan upp kan skrämma iväg
den mest vältränade, men väl uppe kan
man njuta både liljekonvaljer, blåbärsris
och innerlighet.
Kapellet är en plats vi får kalla ”hemma.”
Här är det tryggt, här samlas vi för att välkomna våra små, välsigna våra unga, fira
årets skiftningar – och livets. Här samlas
vi varje söndag, vi som vill vara tillhöriga
varandra, platsen och Gud. Och vi samtalar om livet, vi ber för världen, vi hjälper
varandra att tro och hoppas en stund till,
en stund i taget.
Så välkommen till din heliga plats i
Djursholm i höst. Till kapellet uppe på
höjden. Där människor möts, där Gud är
och där livet får utmanas och fördjupas och
bli alldeles tryggt och stilla för en stund.
Kristin Molander, terminspräst

Morgonbönen - en fin
start på dagen
Prästkandidaten Randi
Guldstrand har under
våren bjudit till morgonbön i Kapellet. Man samlas
framme i koret, tänder ljus,
läser böner och en bibeltext. Så följer åtta minuters tystnad för bön och
kontemplation.
- Genom att lämna över
allt man bär på till Gud får
dagen en fin start. För mig
är bönen hela nerven i min
tro, berättar Randi. Bön
skapar en relation med min
Gud. Att leva med Gud
betyder att umgås, prata
och vända sig till honom.
Det här är svårt att sätta
ord på – alla upplever bönen på sitt sätt. Bönen är
vägen till en helhet.

Egen bön
De som kommer för att be
har möjlighet att skriva ner
en egen bön som Randi
sedan tar med i den förbön
hon leder alla i.
Under den stilla stunden
kan hon tänka på vilka hon
ska be för. Är det någon i
församlingen som behöver
stöd? Människor i utsatta
delar av världen?
Morgonbönen avslutas
med att de församlade
gemensamt ber Vår Fader
och Välsignelsen.
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Torsdagsmässa med
samtal

Hon välkomnar den
nya öppenheten

Välkommen till
morgonbön varje
fredag från och
med 7 september
klockan 8.30 – 9.00

Samira Löfgren bodde
många år i London. Väl
hemma igen saknade hon
möjligheten att bara kunna
slinka in i en kyrka för en
stunds tystnad och tanke.
– Det är ju stängt överallt!
Därför välkomnar hon den
nya öppenheten i Kapellet. Tiden 8.30 – 9.00 är
utmärkt tycker hon.
- Då hinner jag lämna
barnen innan och dagen
har ju ännu bara börjat!
Samira efterlyser också den
klassiska söndagsskolan för
barn. Ett par, tre gånger
per termin för att ge dem
kunskaper kring Bibeln
vore värdefullt tror hon.
M. Näsmark

Söndagar är traditionellt
en kyrkodag. Men kanske
kunde tillfällena till möten
vara flera? Kapellstiftelsens
ordförande Henrik Mattsson och prästen Kristin
Molander kände att det
fanns behov av fördjupning och samtal kring
existentiella frågor. Därav
torsdagens mässor eller
kapellkvällar som ägt rum i
Kapellet under våren 2018.
- Det är helt normalt att
vara kantstött, att känna
att något skaver. Men så
länge vi stannar kvar i det
jobbiga och inte söker sanningen går vi inte vidare,
säger Kristin Molander.
Man kan tränga djupare in
i olika frågor och problem
– utan att ta till egentlig
terapi. Snarare söka efter
nycklar och intellektuella

svar som kan spåras i den
kristna tron.
Samtalsämnena hämtas
ofta under begreppet stororden. Alltså frågor som
var och en av oss någon
gång under livet har anledning att fundera över.
Efter en inledande introduktion och mässa bjuds
gästerna på te och smörgås
medan samtalet pågår
kring bordet.
Alla är välkomna!

Höstens
samtalsämnen
torsdagar kl. 18.30
Lycka, 13 september
Rädsla, 11 oktober
Synd, 8 november
Frihet, 6 december
Plats: Kapellet

Kristin Molander
vår terminspräst
Än en gång kommer Kristin Molander till kapellet.
Vi önskar henne varmt
välkommen! Uppvuxen
i Onsala på västkusten.
Prästvigd år 2000, har
tjänstgjort som pastorsadjunkt i St. Görans
församling, undervisat i
Strasbourg i europeisk
religionshistoria. Ansvarig
i Uppsala för relationer
inom internationell
ekumenik.
Idag är hon komminister i
Danderyds församling

Nya kyrkohandboken i bruk
Den åttonde handboken
sedan reformationen överlämnades under pingsten av
ärkebiskopen Antje Jackelén. Senast detta skedde
var 1986. Med åren hade
det visat sig att behovet var
stort av en uppdatering,
inte minst när det gäller den musikaliska delen
under kyrkans alla förrättningar.
Framtagandet har stötts
och blötts – många viljor

måste höras innan allt är
klart.
- Vi har fått ett viktigt
redskap för att förnya

gudstjänstglädjen, förklarar
ärkebiskopen.
Tidigare kunde prästen
välja mellan sex olika gudstjänster. Nu gäller en enda
grundordning, men varje
församling har dock frihet
att tolka och genomföra sin
egen ritual.
Nya texter och böner har
tillkommit liksom ny musik
som folkton, gospel och
visor. Meningen är också att
barn ska bli mer delaktiga.
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Program hösten 2018
Datum

Tid

Dag

Medverkande

September
2
2
9
13
16
20
23

11.00

17 e tref.

Högmässa

Christina Odenberg
Kapellkören

30

11.00

Helige Mikaels
dag

Gudstjänst

19 e tref

16.00
15 e tref.

18.30
11.00

16 e tref.

14.00

Högmässa

Kristin Molander

11.00
18.30
11.00

Tacksägelse
dagen

18
21

14.00
11.00

21 e tref

28

11.00

22 e tref

Konsert

Filip Michalak

Gudstjänst

Lasse Svensson

Mässa med samtal

Kristin Molander

Gudstjänst

Annelie Lowén

Lyzzna

Ingemar von Heijne

11.00

6
8
9
16
23

Fredrik Santell

Gudstjänst

C R Bråkenhielm

Mässa med samtal

Kristin Molander

Gudstjänst
Läktarbuljong

Kristin Molander
Kapellkören

Lyzzna

Ingemar von Heijne

Gudstjänst med små
och stora

Elisabet Munro

Högmässa

Caroline Krook

November

4

3
(4)
8
11
15
18

11.00

18
25

16.00

Alla helgons dag

Gudstjänst

Erik Eckerdal

Sönd e Alla helgon

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

Mässa med samtal

Kristin Molander

Gudstjänst

Staffan Hellgren

18.30
11.00

24 e tref

14.00
11.00

11.00

Tid
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Oktober
7
11
14

Datum

Dag

Medverkande

December
14 e tref.

11.00

11.00

&våren 2019

Sönd f Domsöndag

Domsöndagen

Lyzzna

Ingemar von Heijne

Gudstjänst

Caroline Krook

Konsert

Christiane m. vänner

Högmässa

Per Wahlström

1 advent

Gudstjänst

Kristin Molander
Kapellkören

18.30

Mässa med samtal

Kristin Molander

16.00

Kapellkörens julkonsert Cecilia von Heijne

11.00

2 advent

Gudstjänst

C R Bråkenhielm

11.00

3 advent

Högmässa

Annika Wirén

11.00

4 advent

Gudstjänst
Kyrkkaffe

Fredrik Hesselgren

24

09.00
10.00
16.00
23.30

Julafton

Lillkrubban
Samling kring krubban
Julbön
Julnattsmässa

Kristin Molander
Kristin Molander
Kristin Molander
Anna Smille

25

07.00

Juldagen

Julotta

Jerry Högberg
Kapellkören

Annandag

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

Nyårsafton

Nyårsbön

Ylva Eggehorn

Nyårsdagen

-----

Ingen gudstjänst i Kapellet

11.00

Trettondedagen

Gudstjänst

Michael Öjermo

11.00

1 e trettondedag

Högmässa

Lasse Svensson

11.00

2 e trettondedag

Gudstjänst
Läktarbuljong

Pater Th. Idergard
Henrik Mattsson

11.00

3 e trettondedag

Gudstjänst

Anna Smille

(26)
31

16.00

Januari 2019
(1)
6
13
20
27

Svegfors inför valet

Succé i repris

Tidigare landshövdingen och chefredaktören för SvD, Mats Svegfors,
talar om ”religion och politik”.
Ställ gärna frågor!
Plats: Kapellet
Tid: onsdagen den 5 sept. kl 19

Än en gång gästar unga musikanter
från Lilla Akademien oss.
Konstnärlig ledare är Nina Balabina.
Plats Kapellet
Tid: lördagen den 20 oktober kl 16
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Tack!
Djursholms Kapell har
alltsedan Louise WoodsBeckman i slutet av
1800-talet skänkte den
första grundplåten till
bygget varit beroende
av bidrag och donationer från engagerade och
hjälpsamma personer.
Det löpande underhållet
kräver en hel del resurser
och renoveringar av både
större och mindre slag
fordrar ofta extraordinära
insatser av generösa vänner till kapellets verksamhet. Danderyds församling
och föreningen Djursholms kapellvänner är
stora bidragsgivare av mer
återkommande karaktär.

Välkomna
donationer
Ulf Hellners, ordförande
i Vänföreningen säger: Vi
har en trogen skara medlemmar som regelbundet
skickar oss en slant, vilket
vi är mycket glada för.
Så händer det något alldeles extra och vi kan notera
ovanligt generösa belopp.
Med all respekt för att vår
donator vill verka i det
tysta vill jag här passa på
att tacka honom och även
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Välskött fastighet
alla andra för deras ekonomiska stöd. Med hjälp
av alla dessa bidrag kan vi
restaurera, förbättra och
hålla kapellet levande.

Stordonator berättar:
- Djursholm är lyckligt
lottat som har en öppen,
bred och oberoende kulturbärande institution som
Kapellet – som dessutom
är ett historiskt landmärke
i villastaden.
Många med mig har döpt
sina barn där, besökt konserter, lyssnat till föreläsningar och deltagit i mässor och gudstjänster. Min
mamma gifte sig i Kapellet. Hon är medlem och är
nog flitigare besökare än
vad jag hinner med.
Jag försöker övertala alla
som flyttar hit att gå med
som medlemmar i vänföreningen. Och, om de
har ekonomiska förutsättningar också stötta med en
donation!
För mig, som bor i området känns det självklart att
stödja verksamheten. Men
på grund av ett krävande
förvärvsarbete och andra
åtaganden ser jag ingen
annan roll för mig i Kapellet än den rent pekuniära.

I tretton år har Carl Bonde
varit standby som fastighetsskötare.
- Som att ta hand om en
större villa. Brandlarmet
kan gå på mitt i natten.
Tack och lov har det rört
sig om falsklarm. En brand
vore förödande och därför
utbildas alla som tjänstgör
i Kapellet i brandskydd,
säger Carl Bonde.
- Tak, toaletter, el – allt
måste vara i ordning och
jag har genom åren kunnat luta mig mot erfarna
hantverkare.
Kommunen kräver att
Kapellet ska vara en säker
plats, att den gamla byggnaden hålls i bästa skick.
Carl Bonde konstaterar
att huset, som är byggt av
kärnvirke, mår bra.
Stiftelsen betalar varje år
en kvarts miljon i underhållskostnader. Mycket
pengar. Och eftersom man
vill ha koll löper arbetena
under en tioårsplan.
Efter väl förrättat värv
lämnar nu Carl Bonde över
till Johan Åkerlund.

Angeläget!
Kapellet utrustas under
Rätten till en
hösten med en hjärtstartare,
värdig död
defibrillator. Äntligen! Vid
mässor och begravningar
– för och emot
deltar ibland stora skaror
gäster, varav många är
äldre. De ansträngande
trapporna tillsammans med
starka känslor kan vara
påfrestande.

Kapellvärdinnorna och
värdarna utbildas i att
hantera startaren och ska
kunna bistå om något
händer.

Kom till ett av höstens
kanske angelägnaste föredrag med efterföljande
diskussion. Vill vi öppna
för dödshjälp? Antingen
frågan gäller oss själva eller
våra nära och kära är detta
något att ta ställning till.
Möt förra biskopen Tuulikki Koivunen Bylund
(företräder en positiv syn)
och Mikaela Luthman,
överläkare för palliativ vård
vid Stockholms sjukhem

Mikaela Luthman

(står för en avvaktande
inställning).
Mycket tyder på att detta
blir en tänkvärd kväll.
Publiken är välkommen
att delta i frågestunden.
Plats: Djursholms Kapell
Moderator: Ulf Wickbom
Tid: Torsd 22 nov kl 19.

Filip - upcoming star - ger konsert
Att öva vid pianot med
Chopin, Schubert och
Bach under åtta timmar om dagen lönar sig!
24-årige Filip Michalak
från Arvika fick nyligen
ta emot Frimurarlogens
fina musikstipendium – ett
välkommet tillskott nu när
han studerar vid Musikhögskolan i Stockholm.
En ung konsertpianist får
tidigt kasta sig ut i verkligheten och Filip deltar ofta
i tävlingar över hela världen och spås en lysande
framtid.

M.N.
Filip och Ingemar von Heijne diskuterar Schubert

Filip spelar Schumann och
Schubert vid en konstert i
Djurholms Kapell.
Söndagen den 2 sept kl 16.
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Välkommen att vara med i en av
Djursholms större vänföreningar!
Föreningen Djursholms Kapellvänner har idag cirka 650
medlemmar. Under hösten har vi tre arrangemang i Kapellet. Alla hälsas hjärtligt välkomna till dessa! Ta gärna med
någon vän!
Den väsentliga uppgiften för föreningen är att stödja Kapellets verksamhet. Utöver gåvor från medlemmarna sker detta
främst genom medlemsavgifterna som till övervägande del
förs över till Kapellstiftelsen. Föreningen skickar i månadsskiftet augusti – september ut ett höstbrev till medlemmarna.
I detta ges ytterligare information om föreningens verksamhet. Föreningen välkomnar nya medlemmar. Man behöver
inte bo i Djursholm för att bli medlem. Medlemsavgiften för
2018 är 200 kr som sätts in på föreningens pg 170368-5.
Ulf Hellners, ordförande

Hemlig konsert
Kapellorganisten Christiane Højlund bjuder på
konsert med sina musikvänner.
Blir det jazz eller klassiskt?
Följ hemsidan längre fram!
Plats: Kapellet
Tid: Söndagen den 18 nov
klockan 16

Vänföreningens höstprogram
Onsdagen den 5 september kl. 19.00
Inför valdagen den 9 september gästas vi av Mats
Svegfors, tidigare landshövding och chefredaktör för
SvD, som talar om ”Religion och politik”.
Lördagen den 20 oktober kl. 16.00
Nytt gästspel av musikelever från Lilla Akademien
under ledning av deras konstnärliga ledare Nina
Balabina.
Torsdagen den 22 november kl. 19.00
”Rätten till en värdig död”, en angelägen diskussion
mellan överläkaren Mikaela Luthman och biskop
emerita Tuulikki Koivunen Bylund med Ulf
Wickbom som moderator.
Stiftelsen Djursholms Kapell:
Henrik Mattsson, ordförande
e-post: info@djursholmskapell.se
Adress: Danavägen 9, Djursholm
Bokningar:
Ingrid von Heijne, tel 070 676 37 83,
e-post: ingridvonheijne@hotmail.com
Föreningen Djursholms Kapellvänner:
Ulf Hellners, ordförande, tel 08 755 62 61,
e-post: kapellvannerna@djursholmskapell.se
Redaktör:
Margareta Näsmark, tel 0709 84 42 69,
e-post: m.nasmark@telia.com
Tryck: Stockholms Lito Grafiska AB. 2018

Vi skyddar dina
personuppgifter!
Det är viktigt att ha koll på var
du lämnar ut dina persondata. I
fel händer kan de missbrukas.
Kapellets vänförening skyddar
sina medlemmar enligt de regler som Allmänna dataskyddsförordningen har statuerat i
GDPR (General Data Protection
Regulation). Kapellet ger inte
ut uppgifter om namn, adress,
telefonnummer eller e-post till
tredje part.
Du kan när som helst avsluta
hanteringen av dina uppgifter.
Men så länge du inte gör något
aktivt fortsätter kontakten med
Kapellet som vanligt och du
kan känna dig trygg!
Ansvarig för personuppgifter är
Mats-Ola Mattsson.
Tel 0708 87 63 42
mattssonmatsola@gmail.com

